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 التعداد اإللكتروني –تحسين جودة البيانات : الجلسة الثامنة

 أدى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ التعداد إلى تحسين جودة البيانات سواء

 .أثناء مرحلة العد الفعلي، أو خالل مرحلة ما بعد العد

 

خالل مرحلة العد الفعلي  : 

 وفرت عمليات المراقبة والمتابعة اللحظية من خالل األنظمة االلكترونية المختلفة آليات لتحسين

 :جودة البيانات االحصائية، حيث تم استخدام عدد من األنظمة االلكترونية

  (نظام جمع البيانات)نظام الباحث االلكتروني 

 نظام إدارة العمل الميداني 

نظام غرفة العمليات الرئيسية 

نظام مركز االتصال 

 

 

 



 نظام جمع البيانات –تحسين جودة البيانات 

البيانات لصحة تدقيق قاعدة 200 من أكثر تضمن الذي التفاعلي، االحصائية القواعد تدقيق محرك 
 بعض من الباحثين لمنع آلية وفر حيث لالستمارات، االحصائي االتساق قواعد حسب وتناسقها
 :الخاطئة اإلدخاالت

    االتساق قواعد مع تتعارض بيانات إدخال  –

 :مثل منطقية، الغير اإلدخاالت حال في تحذيرية رسائل إظهار–

1 = الغرف عدد بإدخال الباحث ويقوم فيال المبنى يكون أن 

االختيارية البيانات بعض إدخال عدم حال في التنبيه 

  

المبنى لحالة مختلف لون إظهار خالل من بالباحث الخاص العمل منطقة ضمن المباني حالة إدارة 
 الزيارة الرفض، الجزئية، الزيارة الزيارة، عدم حالة) اللوحي الجهاز على الموجودة الخارطة على

 .المباني جميع وزيارة الشمول لضمان (المكتملة

 

 العمل منطقة تحديد (Geo Fencing) العمل منطقة إلى الباحث وصول من التأكد :التتبع ونظام 
 خوادم في المتوفرة االحداثيات مع (GPS) بنظام الملتقطة االحداثيات مقارنة خالل من به الخاصة

 من مقبول بعد ضمن الباحث وجود حال في إال االستمارات فتح يتم ال حيث الجغرافية، المعلومات نظم
  .الميداني العمل إدارة قبل من تحديده تم األسرة

 

 



 نظام إدارة العمل الميداني –تحسين جودة البيانات 

استعراض من الميدانيين المشرفين لتمكين الحاسوب أجهزة خالل من يعمل إلكتروني نظام 

 وتتبع الباحثين انجاز مراقبة امكانية مع باول اوال الميدان من جمعها تم التي البيانات

 من ارسالها يتم التي البيانات وجودة نوعية من والتأكد العمل سير ومراقبة مسارهم

 :الخصائص من عدد وتوفير الميدان،

 .دقتها لضمان المستويات جميع على جمعها تم التي البيانات استعراض–

 .مبكر بشكل األخطاء الكتشاف اللوحي الجهاز يوفرها ال التي التحقق قواعد مراقبة–

 باحث لكل األداء مستوى لمراقبة تفصيلية بتقارير والمشرفين المراقبين تزويد–

 .ومراقب

 من للتأكد (GIS / GPS) الجغرافية المعلومات نظم استخدام خالل من :الباحثين تتبع–

 له المخصصة العمل منطقة ضمن تواجده

 أن من للتأكد (النهاية ووقت البداية وقت) االستمارات بمأل الخاص الوقت حول تقارير–

 االستمارة لمأل مناسب وقت استغرق الباحث

 

 



 نظام غرفة العمليات –تحسين جودة البيانات 

البيانات استعراض من التعداد إدارة لتمكين الحاسوب أجهزة خالل من يعمل إلكتروني نظام 

 بيانية ورسوم مؤشرات خالل من باول اوال االنجاز ونسب الميدان من جمعها تم التي

 :الخصائص من عدد وتوفير ،(BI) نظم باستخدام تفاعلية

  مثل مختلفة، مستويات على البيانات جودة وتقارير (KPIs) األداء مؤشرات عرض–

 .(الحي أو المحافظة لمستوى السكاني الهرم)

 

 المغلقة، األسر االكتمال، عدم نسب مثل (KPIs) األداء لمؤشرات مختلفة مستويات–

 .المنجزة وغير المنجزة العمل مناطق نسب خالل من الباحثين أداء ومتابعة

 

 حال في البيانات في التدرج امكانية مع مختلفة مستويات على البيانات استعراض –

 .المناسبة الحلول وإيجاد المشاكل هذه أسباب إلى للوصول مشاكل أو أخطاء وجود

 

 

 



 نظام مركز االتصال –تحسين جودة البيانات 

و البيانات مراجعة من المستخدمين تمكن تقارير و برامج و شاشات على يحتوي الكتروني نظام 

 و العمل فترات ادارة و األسر مع االتصال اولويات تحديد و المالحظات ووضع عليها االطالع

 .المكالمات تسجيل

 

مركز أدى حيث االلكتروني، للتعداد البيانات جودة تحسين في هاما   دورا االتصال مركز لعب 

 :التالية المهام االتصال

 أو الميداني الفريق خالل من المشكالت حل ومحاولة جودتها من للتأكد البيانات مراجعة–

 أو المكتملة غير البيانات بعض الستكمال سواء األسر مع هاتفية مكالمات إجراء طريق عن

 .البيانات قواعد في المدخلة البيانات صحة من والتأكد الجودة ضبط لغايات

 .لألخطاء المبكر الكشف–

 .بجمعها قام التي البيانات وجودة الباحث أداء مستوى تقييم–

 

 

 



 بعد انتهاء العد –تحسين جودة البيانات 

بعد انتهاء مرحلة العد الفعلي: 
 

األعمال ذكاء نظم (BI) 

من للتأكد المستويات جميع على البيانات جودة فريق خالل من البيانات ومراجعة استعراض 
 .البيانات جودة

 للتصنيفات وفقا البيانات وتنظيف الترميز وعمليات التعداد بيانات وتدقيق وتصحيح مراجعة 
 .اإلحصائية

األخطاء لتقليل التعداد بيانات صحة من التحقق قواعد تطبيق. 

ومحاولة الخطأ حاالت على والوقوف تفاعلي بشكل الرئيسية األداء مؤشرات استعراض 
 .تعديلها

 

 

االتصال مركز نظام 

من المرحلة هذه تمت حيث واألفراد األسر عد   واكتمال الشمول من التأكد :والشمول التغطية 
 بعد هاتفها رقم على والحصول زيارتها تم التي الخاصة األسر من عشوائية عينة سحب خالل

 خالل من بها اإلتصال ثم ومن اإلشرافية المراكز في والمراقبين المفتشين قبل من اعتمادها
 .المرحلة لهذه إعدادها تم خاصة إستمارة وتعبئة اإلتصال مركز

الناقصة البيانات واستكمال باألسر االتصال طريق عن المكتملة غير البيانات استكمال. 
 



 بعض مؤشرات األداء –تحسين جودة البيانات 

الحصر بمرحلة مقارنة الفعلي العد مرحلة في جمعها تم التي واألسر المساكن، المباني، عدد. 

مرحلة من ألعدادها بالنسبة الفعلي العد مرحلة في واألسر والمساكن للمباني والتغطية اإلنجاز نسب 

 (BI) األعمال ذكاء نظم باستخدام الحصر

الباحثين تتبع (Tracking) المالحة ونظم الجغرافية المعلومات نظم باستخدام (GPS) 

 أعداد :ذلك يتضمن بما الخطأ، لحاالت السريع واالكتشاف لفحصها للسكان الرئيسية المؤشرات استخراج 

 خالل من ولحظي تفاعلي بشكل المؤشرات من وغيرها ...... األسرة، حجم معدل الجندر، نسب األفراد،

 .(BI) األعمال ذكاء نظم
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